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Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”
Obiectivul nr 1 (furnizare de servicii):
Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele
sectoare:
 asistență socială
 educație
 ocupare
 sănătate
 locuire.
Obiectivul nr 2 (centre existente):
Consolidarea capacității centrelor educaționale / after school / de zi existente care lucrează cu un
procentaj ridicat de copii și tineri romi (minim 2/3), în special a celor finanțate anterior prin Programul
RO10 CORAI, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 (Schema de granturi mici “Local”):
 creșterea calității serviciilor furnizate grupurilor țintă
 creșterii impactului și consolidării sustenabilității
 minim de 5 centre per proiect

Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”
Obiectivul nr 3 (abilitare):
Abilitarea romilor (Empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi.
Abilitarea romilor = procesul extinderii capacităților și acumulărilor atât la nivel individual (în ce privește
sănătatea, educația, locuirea etc), cât și la nivel colectiv (abilitatea de a se organiza și a se mobiliza
pentru a acționa în comun pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă), în vederea participării în,
negocierii cu, influențării și exercitării controlului asupra instituțiilor cu impact asupra vieții lor.

Obiectivul nr 4 (anti-discriminare): Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor
 respectarea drepturilor romilor
 lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor și hărțuirii
 creșterea conștientizării cu privire la abordările interculturale (colectarea și promovarea de experiențe
privind grupurile de romi, cultura, limba etc).

Alocarea tematică A: Proiecte de furnizare servicii

Alocarea
tematică A:
Proiecte de
furnizare
servicii

Obiectivul nr 1
Creșterea
accesului și a
calității
serviciilor

Obligatoriu

Obiectivul nr. 3
Abilitarea
romilor

Opțional

Obiectivul nr. 4
Combaterea
oricărei forme
de discriminare
a romilor

Opțional

Proiectele ce vor aborda cel puțin unul din Obiectivele opționale nr. 3 și 4 vor primi punctaj distinct în evaluare.

Alocarea tematică B: Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor existente
Dezvoltarea capacității centrelor educaționale / after school / de zi ce lucrează cu un procent ridicat de
copii și tineri romi (minim 5 centre)
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Alocarea tematică C: Proiecte de abilitare a romilor (empowerment)
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Obiectivul nr. 3
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Obligatoriu

Obiectivul nr. 4
Combaterea
oricărei forme
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Opțional

Proiectele care optează să abordeze Obiectivul opțional nr. 4 (anti-discriminare) vor primi punctaj distinct
în evaluare.

Indicatori de program și ținte la nivel de proiect
Atenție! În funcție de alocarea tematică la care este depus, proiectul trebuie să asigure atingerea
unor indicatori și ținte obligatorii – criteriu de eligibilitate!
A se consulta Anexa “Centralizatorul indicatorilor de program și țintelor la nivel de proiect” (anexa la
apelul de proiecte
Consultare comunitară pentru respectarea principiilor:
- Implicarea autorităților locale și regionale
- Implicarea societății civile
- Participarea activă a romilor
În special proiectele depuse în cadrul Alocării tematice A (proiecte de servicii):
- Justificarea relevanței serviciilor și investițiilor propuse în proiect în raport cu strategiile de
dezvoltare locală și planuri de acțiune ale GAL-urilor, planuri de acțiune elaborate prin alte
programe, măsuri prevăzute în Strategia Guvernului pentru Incluziunea Romilor etc)

Alocarea tematică A – rezultate asteptate (1)
Obiectivele apelului

Indicatori și ținte obligatorii
per obiectiv

Indicatori și ținte opționale
per obiectiv

Criterii de eligibilitate / criterii
de evaluare de conținut

(a)

(b)

(c)

(d)

Obiectiv obligatoriu

Obiectivul nr 1 (furnizare
de servicii): Creșterea
accesului și calității
serviciilor sectoriale sau
integrate pentru romi

Valoarea totală a oricăror indicatori de mai jos  IP11: Număr de campanii de Criterii de eligibilitate:
trebuie să fie de minimum 425 persoane:
conștientizare/ sensibilizare care  Proiectul trebuie să abordeze
 IP02: Număr de romi cu documente de vizează populația de etnie romă - Obiectivul 1 (furnizare de
minim 1 campanie
identitate dobândite
servicii),
împreună
cu
 IP12: Număr de persoane atins indicatorii și țintele obligatorii
 IP04: Număr de romi care au beneficiat de
de campaniile de conștientizare/ aferente (coloana b)
servicii educaționale
sensibilizare
minim
500
trebuie
să
fie
 IP05: Număr de romi care au beneficiat de persoane atinse de fiecare  Proiectul
implementat în min. 2 județe
servicii de ocupare
campanie
dacă grantul solicitat este mai
 IP06: Număr de romi care au beneficiat de
mare de 500.000 EUR
servicii pentru sănătate
Criterii de evaluare de conținut:
 IP07: Număr de romi care au beneficiat de
 Proiectul se angajează să
servicii de locuire
atingă țintele minime ale
 IP08: Număr de romi care au beneficiat de
tuturor indicatorilor opționali
servicii integrate
(coloana c) ai Objectivului 1
(furnizare de servicii) – 1 punct
IP09 Număr de județe în care se acordă romilor
servicii de incluziune socială - minim 2 județe
pentru fiecare grant de peste 500.000 EUR
IP13: Număr de profesioniști instruiți în lucrul cu
persoane de etnie romă - minimum 10
persoane

Alocarea tematică A – rezultate asteptate (2)
Indicatori obligatorii în cazul în care este Indicatori opționali
Criterii de evaluare de conținut:
abordat Obiectivul opțional nr. 3 (Abilitare):
 IP11: Număr de campanii de  Proiectul abordează cel puțin
 IP03: Număr de romi care au beneficiat de conștientizare/ sensibilizare care un
obiectiv
opțional
al
măsuri de abilitare - minim 150 persoane
vizează populația de etnie romă - apelului,
împreună
cu
indicatorii și țintele obligatorii
 IP14: Număr de experți și lideri romi instruiți minim 1 campanie
pentru apărarea drepturilor romilor - minim 45  IP12: Număr de persoane atins aferente (coloana b) – max 2
persoane
de campaniile de conștientizare/ puncte
Opțional:

Obiectivul nr 3 (abilitare):
Abilitarea romilor

sensibilizare
minim
500
persoane atinse de fiecare  Proiectul se angajează să
campanie
atingă țintele minime ale
 IP13: Număr de profesioniști tuturor indicatorilor opționali
instruiți în lucrul cu persoane de (coloana
c)
ai
etnie romă - min 20 persoane
obiectivului/obiectivelor
opționale pe care le-a abordat
– 1 punct

Indicatori obligatorii în cazul în care este abordat Optional indicators
Obiectivul opțional nr. 4 (Anti-discriminare):
Opțional:
 IP15: Număr de instrumente anti IP01: Nivelul de acceptare a romilor de către
dezvoltate
Obiectivul nr 4 (antipopulația majoritară (în zonele de intervenție discriminare
minimum 1 instrument antidiscriminare):
aferente proiectului) – creștere de minim 10%
Combaterea oricărei forme  IP10: Număr de campanii de conștientizare/ discriminare
sensibilizare care țintesc/ vizează populația  IP13: Număr de profesioniști
de discriminare a romilor
majoritară - minim 1 campanie
instruiți în lucrul cu persoane de
 IP12: Număr de persoane atins de campaniile de etnie romă – fără țintă minimă
conștientizare/ sensibilizare - minim 500
persoane atinse de fiecare campanie

Alocarea tematică A (servicii)
Grupuri țintă obligatorii
1. Persoane și/sau familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau
confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică – minim 425 persoane per proiect
2. Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației
publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii romilor – minim 10 persoane per proiect

 Minim 2/3 romi din numărul total de beneficiari (auto-identificare)
 Punctaj distinct în evaluare:
- proiecte implementate în zone dezavantajate din mediul rural sau urban cu peste 30% populație
romă (prin raport la populația totală a localității în mediul rural, respectiv a cartierului în mediul
urban – 1/3 din localități îndeplinesc condiția)
- Proiecte care răspund unei nevoi la nivel național, unde este cazul

Alocarea tematică A (servicii)
Activități eligibile vizând obiectivul de apel obligatoriu
Obligatoriu minim 2 din următoarele categorii:
 Sprijin pentru obținerea documentelor de identitate
 Servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații de vulnerabilitate
 Servicii de ocupare
 Servicii pentru sănătate
 Îmbunătățirea condițiilor de locuit
Activitate obligatorie adițională:
 Formarea personalului și a voluntarilor

Alte activități eligibile






Sprijin material
Construcția, reabilitarea și dotarea spațiilor de furnizare a serviciilor
Campanii de informare și creștere a conștientizării
Educație parentală
Schimb de bune practici cu entități din Statele Donatoare

Alocarea tematică B – rezultate asteptate (1)
Obiectivele apelului

Indicatori și ținte obligatorii
per obiectiv

Indicatori și ținte opționale
per obiectiv

Criterii de eligibilitate /
criterii de evaluare de
conținut

(a)

(b)

(c)

(d)

Obiectiv obligatoriu

 IP13: Număr de profesioniști instruiți în lucrul N.A.
cu persoane de etnie romă - min 100
persoane

Obiectivul nr 2 (centre
existente): Consolidarea
 IP11: Număr de campanii de conștientizare/
capacității centrelor
sensibilizare care vizează populația de etnie
educaționale/after
romă - minim 1 campanie
school/de zi existente
care lucrează cu un
 IP12: Număr de persoane atins de campaniile
procentaj ridicat de copii
de conștientizare/ sensibilizare - minim 500
persoane atinse de fiecare campanie
și tineri romi

Criterii de eligibilitate:
 Proiectul
trebuie
să
abordeze Obiectivele 2, 3
și
4,
împreună
cu
indicatorii
și
țintele
obligatorii
aferente
(coloana b)
 Proiectul
trebuie
să
includă minim 5 centre

 IP03: Număr de romi care au beneficiat de Indicatori opționali
Criterii de evaluare de
măsuri de abilitare - minim 150 persoane
 IP11: Număr de campanii de conținut:
 IP14: Număr de experți și lideri romi instruiți conștientizare/
sensibilizare
care  Proiectul țintește mai mult
pentru apărarea drepturilor romilor - minim 45 vizează populația de etnie romă – fără de 5 centre existente –
persoane
țintă minimă
max. 2 puncte (1 punct
Obiectiv obligatoriu
 IP12: Număr de persoane atins de dacă țintește 6 centre și 2
puncte dacă țintește de la
campaniile
de
conștientizare/
Obiectivul nr 3 (abilitare):
7 centre în sus)
sensibilizare
fără
țintă
minimă
Abilitarea romilor
 IP13: Număr de profesioniști instruiți
în lucrul cu persoane de etnie romă fără țintă minimă

Alocarea tematică B – rezultate asteptate (2)
Indicatori obligatorii

Indicatori opționali

Obiectiv obligatoriu
 IP01: Nivelul de acceptare a romilor de  IP15: Număr de instrumente anticătre populația majoritară (în zonele de discriminare dezvoltate - minimum
Obiectivul nr 4 (antiintervenție aferente proiectului) – creștere 1 instrument anti-discriminare
discriminare):
de minim 10%
Combaterea oricărei
 IP13: Număr de profesioniști
forme de discriminare a  IP10:
Număr
de
campanii
de instruiți în lucrul cu persoane de
romilor
conștientizare/ sensibilizare care țintesc/ etnie romă – fără țintă minimă
vizează populația majoritară - minim 1
campanie
 IP12: Număr de persoane atins de
campaniile de conștientizare/ sensibilizare
- minim 500 persoane atinse de fiecare
campanie

Alocarea tematică B (centre existente)
Grupuri țintă obligatorii (toate cele 4 grupuri țintă pentru fiecare proiect)
1. Specialiști/ voluntari implicați în furnizarea de servicii romilor în centrele existente – minim 100
specialiști/voluntari per proiect
2. Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, beneficiari ai serviciilor
furnizate în centrele existente sau din comunitate – minim 150 persoane de etnie romă per proiect

3. Experți și lideri romi – minim 45 experți și lideri romi per proiect
4. Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în comunitățile deservite de
centrele existente – minim 500 persoane per proiect

 Beneficiarii activităților de abilitare vor fi exclusiv de etnie romă (auto-identificare)
 Punctaj distinct în evaluare:
- proiecte implementate în zone dezavantajate din mediul rural sau urban cu peste 30% populație romă
(prin raport la populația totală a localității în mediul rural, respectiv a cartierului în mediul urban - 1/3 din
localități îndeplinesc condiția)
- proiecte care răspund unei nevoi la nivel național, unde este cazul

Alocarea tematică B (centre existente)
Activități obligatorii
 Dezvoltarea resurselor umane (personal și voluntari) din centrele existente
 Campanii de conștientizare țintind persoane de etnie romă, în special femei și tinere rome, cu
privire la drepturi și participarea în viața comunității
 Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor pe teme precum: promovarea modelelor de
succes și a respectului de sine; dezvoltarea angajabilității; învățarea limbii rromani sau a limbii
române; participarea la activități culturale menite să prezinte sau să aprecieze cultura romilor etc.
 Furnizarea de informații, în special femeilor și tinerelor rome, cu privire la modul de afirmare a
drepturilor
 Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară
 Organizarea de evenimente publice cu participarea romilor și a populației majoritare, cu scopul de a
promova cunoașterea istoriei, culturii și tradițiilor comunității de romi

Alte activități eligibile
 Facilitare comunitară
 Schimb de bune practici cu entități din Statele Donatoare

Alocarea tematică C – rezultate asteptate
Obiectivele apelului

Indicatori și ținte obligatorii
per obiectiv

Indicatori și ținte opționale
per obiectiv

Criterii de eligibilitate / criterii de
evaluare de conținut

(a)

(b)

(c)

(d)

 IP03: Număr de romi care au beneficiat de măsuri de Indicatori opționali
Criterii de eligibilitate:
abilitare - minim 150 persoane
 IP11:
Număr
de
campanii
de  Proiectul trebuie să abordeze
 IP09: Număr de județe în care se acordă romilor
conștientizare/
sensibilizare
care
Obiectivul nr. 3 (Abilitare), împreună
servicii de incluziune socială - minim 2 județe pentru
vizează populația de etnie romă – min.
cu indicatorii și țintele obligatorii
fiecare grant de peste 500.000 EUR
1 campanie
aferente (coloana b)
 IP14: Număr de experți și lideri romi instruiți pentru  IP12: Număr de persoane atins de  Proiectul trebuie să fie implementat
Obiectiv obligatoriu
apărarea drepturilor romilor - minim 45 persoane
campaniile
de
conștientizare/
în min. 2 județe dacă grantul
sensibilizare – minim 500 persoane
solicitat este mai mare de 500.000
Obiectivul nr 3 (abilitare):
EUR
 IP13: Număr de profesioniști instruiți în
Abilitarea romilor
lucrul cu persoane de etnie romă – min Criterii de evaluare de conținut:
20 persoane
 Proiectul se angajează să atingă
țintele
minime
ale
tuturor
indicatorilor opționali (coloana c)
din cadrul Obiectivului nr. 3
(Abilitare) – 1 punct
Indicatori obligatorii în cazul în care este abordat Indicatori opționali:
Criterii de evaluare de conținut:
Obiectivul opțional nr. 4 (Anti-discriminare):
 IP15: Număr de instrumente anti-  Proiectul abordează Obiectivul
 IP01: Nivelul de acceptare a romilor de către populația
majoritară (în zonele de intervenție aferente
proiectului) – creștere de minim 10%

discriminare dezvoltate - minimum 1
instrument anti-discriminare

Opțional:
 IP13: Număr de profesioniști instruiți în
Obiectivul nr 4 (anti IP10: Număr de campanii de conștientizare/
lucrul cu persoane de etnie romă – fără
discriminare):
țintă minimă
sensibilizare care țintesc/ vizează populația majoritară
Combaterea ricărei forme
- minim 1 campanie
de discriminare a romilor  IP12: Număr de persoane atins de campaniile de
conștientizare/ sensibilizare - minim 500 persoane
atinse de fiecare campanie

opțional nr 4 (anti-discriminare),
împreună cu indicatorii și țintele
aferente (coloana b) – max 2
puncte
Proiectul se angajează să atingă
țintele
minime
ale
tuturor
indicatorilor opționali (coloana c)
aferenți Obiectivului opțional nr. 4 –
1 punct

Alocarea tematică C (abilitare)
Grupuri țintă obligatorii (toate cele 3 grupuri țintă pentru fiecare proiect)
1. Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, cu niveluri scăzute de
conștientizare cu privire la drepturi și participarea în viața comunității – minim 150 persoane de etnie
romă per proiect

2. Experți și lideri romi – minim 45 experți și lideri romi per proiect
3. Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației
publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii romilor – minim 20 persoane per proiect

 Beneficiarii activităților de abilitare vor fi exclusiv de etnie romă (auto-identificare)
 Punctaj distinct în evaluare:
- proiecte implementate în zone dezavantajate din mediul rural sau urban cu peste 30% populație romă
(prin raport la populația totală a localității în mediul rural, respectiv a cartierului în mediul urban - 1/3 din
localități îndeplinesc condiția)
- proiecte care răspund unei nevoi la nivel național, unde este cazul

Alocarea tematică C (abilitare)
Activități obligatorii
 Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor pe teme precum: promovarea modelelor de
succes și a respectului de sine; dezvoltarea angajabilității; învățarea limbii rromani sau a limbii
române; participarea la activități culturale menite să prezinte sau să aprecieze cultura romilor etc.
 Furnizarea de informații, în special femeilor și tinerelor rome, cu privire la modul de afirmare a
drepturilor
 Activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai
incluzive: formarea profesioniștilor din administrația publică în lucrul cu romii; dezvoltarea
procedurilor interne etc

Alte activități eligibile





Facilitare comunitară
Schimb de bune practici cu entități din Statele Donatoare
Cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor publice
Campanii de creștere a conștientizării pe teme de abilitare, adresate persoanelor de etnie romă

Structurarea propunerii de proiect

• Nevoile identificate în
aria de acțiune
• Tipul de intervenție
necesară
• Expertiza/ profilul PP și
al partenerilor

1. Alegerea alocării
tematice (A, B sau C)

2. Atingerea obiectivului
(obiectivelor) obligatorii
și a valorilor minime ale
indicatorilor aferenți

• Potrivit Anexei la apelul
de proiecte
“Centralizatorul
indicatorilor de program
și țintelor minime la
nivel de proiect.”

• Includ grupurile țintă
obligatorii, în numărul
minim eligibil (potrivit
secțiunii 2.4 a Apelului
de proiecte

3. Includerea grupurilor
țintă obligatorii

4. Includerea activităților
obligatorii

• Includ activitățile
obligatorii (potrivit
secțiunii 2.4 a Apelului
de proiecte

Alocare financiară totală - 16.000.000 EUR
- Alocarea tematică A (proiecte de servicii): 10.000.000 EUR
- Alocarea tematică B (centre existente): 3.000.000 EUR
- Alocarea tematică C (abilitare): 3.000.000 EUR
(85% din Granturile SEE 2014-2021 + 15% cofinanțare publică națională)

Valoarea grantului
- Min. 300.000 EUR
- Max. 1.000.000 EUR

Rata grantului și contribuția privată
a) PP entitate publică: 100% din cheltuielile eligibile (pentru toți membrii parteneriatului)
b) PP entitate privată: max. 90% din cheltuielile eligibile (pentru toți membrii parteneriatului)
Min. 10% contribuție privată, din care:
- max. jumătate poate fi sub formă de muncă voluntară;
- restul - cofinanțare în bani.
Atenție! Proiectele NU pot, în niciun caz, să includă activități care cad sub incidența ajutorului de
stat și de minimis.

Durata proiectelor
- Alocarea tematică A (proiecte de servicii): 18-36 luni
- Alocarea tematică B (centre existente): 12-24 luni
- Alocarea tematică C (abilitare): 12-24 luni
Data finală de încheiere a implementării: 31.08.2023

Promotori eligibili
Persoane juridice legal constituite în România:
1. organizaţii neguvernamentale
2. entităţi publice
3. asociații ale autorităților locale
Atenție! Criteriu de eligibilitate: PP a implementat, în ultimii 5 ani, proiecte cu buget cumulat, în
domeniul incluziunii sociale, cel puțin egal cu grantul solicitat prin proiectul depus
Număr maxim de proiecte:
Per apel: max. 2 proiecte ca PP în prezentul apel, însă la alocări tematice diferite
Per program: max. 2 proiecte ca PP finanțate prin Programul Dezvoltare Locală (max. 1 proiect ca
PP dacă este partener în alte 2 proiecte)

Parteneri eligibili
1. din România: entități publice, asociații ale autorităților locale (inclusiv asociații de dezvoltare
intercomunitară) și ONG-uri înființate în România
2. din Islanda, Liechtenstein și Norvegia: orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial
sau ne-comercial, precum și ONG-uri înființate în aceste țări
Atenție! Criteriu de eligibilitate:
În cadrul Alocărilor tematice A (proiecte de servicii) și B (centre existente), parteneriatul între
entități publice/asociații de autorități locale și ONG-uri este obligatoriu.
Număr maxim de proiecte:
Per apel: max. 3 proiecte ca partener în prezentul apel, indiferent de alocarea tematică (dacă a
depus unul sau două proiecte ca PP, mai poate activa doar într-un singur alt proiect ca partener)
Per program: max. 3 proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare Locală (ca PP sau partener)

Selecția partenerilor (în cazul PP entități publice)
- potrivit OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor SEE și Norvegiene 2014-2021
(art 14);
- procedură transparentă și nediscriminatorie de selecţie a partenerului din România.
- metodologie de selecţie elaborată de PP şi aprobată de reprezentantul legal.

Acord de parteneriat
- model recomandat de OP (versiunea romana si/sau engleză, după caz);
- va stabili rolurile, responsabilitățile și bugetul părților, organismele de coordonare, aranjamentele
financiare între parteneri, responsabilitățile fiecăruia privind sustenabilitatea etc.;
- de depus în draft cu Cererea de finanțare (poate fi semnat la contractare);
- inclusiv Scrisoare de intenție pentru partenerii din Statele Donatoare.

Acord de colaborare
- cu entități care nu au statut de parteneri și nu au buget, dar care sprijină proiectul;
- încheiat la depunerea proiectului sau în implementare

Costuri eligibile
 Costuri directe:
- Costuri cu personalul alocat proiectului, inclusiv salariile si cheltuielile cu asigurările sociale si
alte costuri statutare incluse în remunerație;
- Cheltuieli cu transportul și indemnizația de deplasare pentru personalul proiectului;
- Costul echipamentelor noi sau second-hand;
- Achiziția de terenuri și clădiri;
- Consumabile şi furnituri;
- Alte costuri aferente contractelor acordate de PP/parteneri în scopul executării proiectului;
- Costuri ce rezultă direct din cerințele contractului de proiect.
Costuri pentru investiții (echipamente, lucrări de construcții, achiziții de terenuri și/sau clădiri) ca
procent din total cheltuieli eligibile:
- Alocarea tematică A (proiecte de servicii): max. 60%
- Alocarea tematică B (centre existente): max. 10%
- Alocarea tematică C (abilitare): max. 40%
Achiziția de terenuri și/sau clădiri – max. 10% din total cheltuieli eligibile

Costuri eligibile (continuare)
 Costuri indirecte:
Pentru entitățile din România
- pe baza costurilor reale – pe bază de documente justificative și contabilitate analitică (art. 8.5,
lit. a) din Regulament
sau
- pe bază de rată forfetară: 15% din costuri directe cu personalul (art. 8.5, lit. c).
Metoda va fi stipulată în contractul de finanţare şi în Acordul de parteneriat (dacă e cazul).
Pentru entitățile din Statele Donatoare - costurile indirecte în acord cu una din cele 4 metode
menționate în Regulament (art. 8.5.).
Metoda de calcul a costurilor indirecte nu se va modifica pe parcursul implementării proiectului.

 Costuri neprevăzute:
- max. 5% din costurile eligibile directe;
- Cheltuite doar cu aprobarea prealabilă a OP.

Durabilitatea proiectului (în baza planului de sustenabilitate)
A. Proiecte ce includ cumpărare de clădiri și/sau terenuri sau lucrări de construcții/renovare
- perioada minimă de sustenabilitate: cel puțin 5 ani de la finalizarea proiectului
- PP/partenerii vor utiliza bunul imobiliar și/sau terenul în scopul proiectului, conform contractului
de proiect, inclusiv pentru furnizarea de servicii/derularea de activități
B. Proiecte ce implică achiziție de echipament (la preț întreg, prin excepție de la regula prevăzută de
art 8.2 (4) din Regulament)
- perioada minimă de sustenabilitate: cel puțin 5 ani de la finalizarea proiectului
- PP/partenerii vor păstra echipamentul în proprietate, îl vor utiliza în beneficiul obiectivelor
generale ale proiectului, îl vor asigura împotriva pierderilor și vor aloca resurse pentru
întreținerea acestuia (potrivit art. 8.3 paragraful 2 din Regulament)
C. Proiectele ce NU implică investiții în bunuri imobiliare și/sau terenuri (inclusiv renovare) și
nici achiziția de echipament la preț întreg vor avea o perioadă de sustenabilitate de:
- minim 3 ani - Alocarea tematică A (proiecte de servicii)
- minim 1 an - Alocările tematice B (centre existente) și C (abilitare)

Verificarea și evaluarea proiectelor
 Verificarea administrativă
• Conformitate administrativă: termen limită; modalitate de transmitere; completitudine și
conformitate; număr de proiecte eligibile per apel și program
• Criterii de eligibilitate
Atenție la criteriile de eligibilitate privind obiectivele, indicatorii, grupurile țintă și activitățile
proiectului!

Utilizați Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului (Anexa 6
la Ghidul aplicantului)
 Evaluarea de conținut

Raportare și plată
Raportare
 rapoarte intermediare (RI): la 6-8 luni;
 rapoarte de progres (sintetice, între RI): 3-4 luni;
 raport final (RF).
Sistemul prefinanțării
 avans 20-40% (în funcție de durata proiectului);
 plăți intermediare: după aprobare RI;
 plată sold final (după aprobare RF).

Help Desk
 Email: info@frds.ro;
 Întâlniri directe: sediul FRDS.
Cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului!
Întrebări și răspunsuri
Site-ul FRDS: www.frds.ro

Termen limită de primire a proiectelor la sediul FRDS:
18 decembrie 2019, ora 16:00, personal sau prin curier/poștă

Succes!
www.eeagrants.org
www.frds.ro

